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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Al decennia lang wordt voor verschillende doeleinden informatie over de bodem 

verzameld. Ook in de komende jaren waarin de juiste balans gevonden moet 

worden tussen het benutten van de kansen en het beschermen van de 

ondergrond, zal er veel nieuwe kennis ontwikkeld worden. 

Zowel de bestaande als de nieuwe kennis is pas van waarde als die wordt gedeeld, 

verspreid en in de praktijk toegepast. Helaas hebben we gezamenlijk 

geconstateerd dat veel kennis over bodem en ondergrond niet toegankelijk en/of 

toepasbaar is en daardoor onvoldoende in de praktijk wordt toegepast. Daarnaast 

is kennisdeling en structurele overdracht en verankering van bodemkennis nog 

geen vanzelfsprekendheid.  

Onvoldoende afstemming tussen vraag en aanbod en weinig samenhang en 

samenwerking in het creëren van aanbod heeft geleid tot een overvloed aan 

aanbod van instrumenten en activiteiten door de verschillende organisaties.  

 

Gezien de verdergaande decentralisatie en de uitdagingen waar het duurzame 

gebruik van de bodem voor staan, is stroomlijning van bestaande kennis (en –

structuren) noodzakelijk. Tezamen met gerichte kennisverspreiding en –ontsluiting 

zal dit moeten leiden tot meer efficientie in bodemveld.   

 

Als een antwoord op deze lacunes zijn Bodem+, SKB en SIKB, die elk een cruciale 

rol spelen in kennisoverdracht, het Expertisenetwerk bodem en ondergrond 

gestart.  

 

1.2 Doelstellingen 

Het expertisenetwerk bodem en ondergrond streeft op basis van operationele 

samenwerking toe te groeien naar de ambitie: een centrum voor kennisoverdracht 

en –verankering op het gebied van bodem en ondergrond voor zowel overheid als 

bedrijfsleven. Onze visie hierbij is: Klant centraal en vraaggestuurd werken (i.p.v. 

aanbodgericht). Het expertisenetwerk kent drie strategische doelen, nl:  

1. Het beschikbaar, geschikt en toepasbaar maken van bodemkennis (t.b.v. 

duurzame ontwikkeling van de ondergrond) op basis van de vraag van de 

gebruiker.  

2. Het kennisniveau van actoren in de bodemsector over de hele linie verhogen 

door te komen tot een opleidingenorganisatie ondergrond.  

3. De bodemkennis verankeren in het reguliere onderwijs. 

 

Het expertisenetwerk wil hiermee een bijdrage leveren aan de doelstelling van de 

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond en het 

Uitvoeringsprogramma bodemconvenant. 

 

In deze notitie wordt het plan van aanpak m.b.t. het spoor 1 ―Het beschikbaar, 

geschikt en toepasbaar maken van bodemkennis‖ nader uitgewerkt. Een nieuwe 

werkgroep zal geformeerd om het plan van aanpak gezamenlijk tot uitvoering te 

brengen. Bodem+ is trekker van de werkgroep.  
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2 Aanpak 

2.1 Gestructureerd en samenhangend kennisaanbod 

Om kennis te kunnen delen is het van belang dat deze kennis gevonden kan 

worden.  

 

De afgelopen jaren is de kennis vooral aanbod gestuurd geweest. Door grote 

aantal aanbieders van kennis is een overvloedig aanbod ontstaan. Vaak zijn 

gelijksoortige middelen en instrumenten ontwikkeld, die net een ander facet van 

de materie belichten. Kennis is dus veelal wel beschikbaar, maar versnipperd en 

overlappend bij verschillende aanbieders en via verschillende middelen 

aangeboden. Er bestaat weinig samenhang tussen de middelen. Veel beschikbare 

bodemkennis en instrumenten blijven daarom onbenut.  

 

Om bodemkennis beter en efficienter te benutten en aansluiting te krijgen bij de 

behoeften van de gebruiker, dient de kennis gestructureerd, samenhangend en 

vertaald te worden naar de vraag van de gebruiker.   

 

Enerzijds zal de gebruiker wegwijs moeten worden gemaakt in het netwerk van 

kennisaanbieders. Anderzijds zal de gebruiker wegwijs worden gemaakt in het 

enorme aanbod aan kennis en instrumenten.   

 

Kennis van de verschillende aanbieders zal gecombineerd worden om deze zo 

compleet mogelijk te maken. Denk aan de beleidskennis die bij Bodem+ gehaald 

moet worden, de bijbehorende protocollen van SIKB en de technische kennis die 

bij SKB (in bijv. Soilpedia) aanwezig is.  

 

Naast het structuren van de beschikbare kennis zal deze, daar waar de gebruiker 

er om vraagt ook moeten worden vertaald naar toepassingen in de praktijk en in 

de professionele taal van de gebruiker en zijn omstandigheden.  

 

2.2 Vraaggestuurde aanpak 

Om alle activiteiten binnen het expertisenetwerk Bodem en Ondergrond zo goed 

mogelijk te laten aansluiten op de vragen van onze doelgroep is inzicht in die 

vragen van cruciaal belang. Hierbij moeten we ons realiseren dat 

kennisontwikkeling een cyclisch proces is. Door kennisontwikkeling is de 

kennisvraag van ―morgen‖ anders dan die van ―nu‖.  

De gebruiker van kennis wordt daarom centraal gesteld: Waar heeft hij behoefte 

aan, welke instrumenten wil hij gebruiken? Welke soort kennis is nodig voor het 

dagelijkse werk? Wat is de meest geschikte vorm van kennisoverdracht?  

 

Op een aantal onderwerpen zal gewerkt moeten worden aan vraagverdieping. 

Middelen die daarbij ingezet kunnen worden, zijn: 

 Projectleiders/ -managers SKB, SIKB en Bodem+. 

Rondom diverse onderwerpen worden activiteiten uitgevoerd, veelal in 

samenwerking (of in overleg) met de doelgroep. Binnen de projecten wordt 

nieuwe kennis ontwikkeld en gedeeld en is zicht op de aanwezige 

kennisbehoeften. Daarnaast genereert nieuwe kennis nieuwe behoeften aan 
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kennis. De projectleiders/managers vormen daarom de belangrijke en centrale 

rol om de vraag en het aanbod inzichtelijk te maken. 

 Behoeftepeiling middels enquête bij beoogde doelgroepen. 

Begin 2010 heeft Bodem+ de kennisbehoefte bij de decentrale overheden 

middels een digitale enquete geinventariseerd. In bijlage 1 zijn de resultaten 

kort weergegeven.  

 Presentaties en bijeenkomsten 

Bij presentaties en bijeenkomsten kan vastgesteld worden of de aangeboden 

kennis en de wijze van aanbieden in voldoende mate aansluit bij de behoefte 

van de vragers/gebruikers.   

 Eén centrale deskundige helpdesk  

De helpdesk signaleert en registreert knelpunten, behoeften, goede 

voorbeelden in de praktijk, etc., vertaalt veelgestelde vragen in FAQ-lijsten 

voor de website en geeft actief signalen door richting SKB, SIKB en Bodem+. 

Een overzicht van onderwerpen, waarover in 2010 vragen zijn gesteld, is 

opgenomen in Bijlage 2.  

 Accountmanagers 

In de regio wordt kennis gedeeld en worden kennisvragen en –behoeften 

gehaald. De rol van de accountmanagers is om de praktijkkennis in de regio te 

ontsluiten en de vraag en het aanbod in de regio bij elkaar te brengen. 

Accountmanagers vormen de verbindende factor met de regionale praktijk. 

 Webstatistieken 

Webstatistieken geven ons inzicht in de herkomst en het surfgedrag van de 

bezoekers van een website. Dit kan helpen om meer zicht te krijgen op de 

kennisbehoeften van onze doelgroep. Relevante website zijn o.a. 

www.bodemplus.nl, www.skbodem.nl, www.sikb.nl, www.bodemrichtlijn.nl, 

www.soilpedia.nl.   

 

http://www.bodemplus.nl/
http://www.skbodem.nl/
http://www.sikb.nl/
http://www.bodemrichtlijn.nl/
http://www.soilpedia.nl/
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3 Activiteiten 

De volgende hoofdactiviteiten zijn voorzien binnen spoor 1 ―Het beschikbaar, 

geschikt en toepasbaar maken van bodemkennis‖ van het expertisenetwerk:  

3.1 Helpdesk 

Eén centrale deskundige helpdesk (van SKB, SIKB, Bodem+), waar de 

bodemsector (telefonisch en elektronisch) haar vragen kan stellen en waar nodig  

wegwijs wordt in de overvloed aan kennisaanbod, zal grote bijdrage leveren aan 

het versterken van de uitvoeringspraktijk. De helpdesk signaleert en registreert 

knelpunten, behoeften, goede voorbeelden in de praktijk, etc., vertaalt veel 

gestelde vragen in FAQ-lijsten voor de website en geeft actief signalen door 

richting SIKB, SKB en Bodem+ en toekomstige partners.  

Bodem+ zal een team van 8 deskundige helpdesk-medewerkers inzetten en  

gebruikmaken van het reeds aanwezige registratiesysteem Topdesk.   

 

De adviseurs van SKB, SIKB en Bodem+ functioneren als back-office voor de 

beantwoording van 2e lijnsvragen. Dit systeem zou uitgebreid kunnen worden met 

andere kennisorganisaties.  

 

In 2010 zijn de helpdeskmedewerkers op de hoogte gebracht van de bij SKB en 

SIKB aanwezige kennis zodat ze naast bodembeleidsvragen ook andere vragen ten 

aanzien van bodem kunnen beantwoorden. Tevens is een concept kenniskaart 

opgesteld die door de helpdesk medewerkers van Bodem+ gebruikt kunnen gaan 

worden bij het doorzetten van 2e-lijnsvragen.  

Vanaf 1 juni 2010 werkt de helpdesk van Bodem+ samen met SIKB. Eind 2010 is 

de werkwijze geëvalueerd. Begin 2011 zullen er tevens afspraken gemaakt worden 

met SKB en BBA.   

3.2 Accountmanagement 

Naast centrale kennisverspreiding is er al veel kennis aanwezig bij de mensen die 

het doen en zich in de praktijk met de bodem bezig houden. Om kennisoverdracht 

werkelijk te vergroten, is intensief contact en samenwerking met de 

bodemprofessionals waarbij er een wederzijdse uitwisseling van kennis 

plaatsvindt, van cruciaal belang. Accountmanagers vormen de verbindende factor 

met de regionale praktijk. 

 

Per regio is een accountmanager benoemd worden om de schakelrol tussen de 

uitvoeringspraktijk enerzijds en SIKB, SKB, Bodem+ en VROM anderzijds te 

vervullen. De adviseurs van de genoemde organisaties moeten op de hoogte 

gebracht worden over de ontwikkelingen, projecten, behoeften, etc. in de 

verschillende regio‘s en de uitvoeringspraktijk moet op haar beurt voorzien 

worden van informatie van wet- en regelgeving, veranderde bodembeleid, nieuwe 

technieken, instrumenten en opleidingen, etc. In 2010 zijn de accountmanagers 

op de hoogte gebracht van de bij SKB en SIKB aanwezige kennis zodat ze in de 

regio integrale bodemkennis kunnen uitwisselen. 

 

De accountmanagers zullen zich intensief met de regio bezig blijven houden. 

Hiervoor hebben zij een breed netwerk (d.w.z. overheden, maar ook adviserend 
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en uitvoerend bedrijfsleven) nodig om ook de verbindingen te kunnen leggen met 

andere initiatieven zoals RO, water en energie waar bodemkennis gevraagd wordt.  

 

Om de kennis te laten doorwerken in de regio worden de volgende activiteiten (op 

hoofdlijnen) voorzien: 

 Netwerkfunctie van accountmanagers (netwerk uitbreiden en onderhouden 

bijeenkomsten bijwonen en mensen met elkaar in contact brengen door 

bijvoorbeeld (thema)bijeenkomsten te steunen of te initiëren). Nieuwe 

contacten betekent ook toegang tot de expertise en het netwerk van anderen.  

 Promotie en verspreiding van relevante opleidingen en kennisdragers 

(factsheet, cahiers, handreikingen, instrumenten zoals richtlijn herstel en 

beheer en soilpedia, etc); 

 Verspreiding van kennis via regionale nieuwsbrieven en websites van andere 

organisaties (waar mogelijk); 

 Promotie van relevante opleidingen en instrumenten; 

 Signalen, ervaringen en behoeften uit de lokale uitvoeringspraktijk 

terugkoppelen binnen het expertisenetwerk bodem en ondergrond en VROM; 

 Goede praktijkvoorbeelden uit regio op website(s) plaatsen. 

 

Bovenstaande activiteiten van de accountmanagers zijn voornamelijk verbindend 

en faciliterend van aard. De daadwerkelijke uitvoering van activiteiten zal veelal 

bij anderen liggen.  

3.3 Bodemsearch 

Uit zowel het klanttevredenheidsonderzoek van Bodem+ in 2009, de klantenraad 

als de uitgevoerde enquête naar de kennisbehoefte blijkt dat de vindbaarheid 

(logische indeling, meer naar elkaar linken en goede zoekmachine) van informatie 

aandacht verdient. Om de beschikbare kennis bij SIKB, SKB en Bodem+ 

gestructureerd aan te bieden is als eerste stap een gezamenlijke zoekmachine 

―bodemsearch‖ ontwikkeld. 

Met deze zoekmachine kunnen de websites van Bodem+, SIKB en SKB tegelijk 

worden doorzocht. Een eerste versie van de gezamenlijke zoekmachine is 

geplaatst op de website van SKB, SIKB en Bodem+. 

 

Medio 2011 zal het gebruik van Bodemsearch geëvalueerd worden. Daarna zullen, 

waar nodig, aanpassingen worden doorgevoerd.  

3.4 Website/portal/kennisplein 

Het aanbieden van kennis via één website heeft de voorkeur bij de decentrale 

overheid, op dit moment is het kennisaanbod erg versnipperd via verschillende 

sites. Het is niet altijd op voorhand duidelijk op welke site bepaalde informatie te 

vinden is. Er is behoefte aan één website, eventueel met doorverwijzingen. 

Aandachtspunten zijn de vindbaarheid (logische indeling naar 

bodemthema‘s/aandachtsgebieden, goede zoekmachine) en de actualiteit van 

informatie. 

 

Bovenstaande conclusies worden onderschreven door het 

Klanttevredenheidsonderzoek Bodem+ 2009. De website wordt van alle 

instrumenten van informatieoverdracht ervaren als de belangrijkste. Daarnaast is 

aangegeven dat het vinden van informatie op de website van Bodem+ relatief 

lastig is.   
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In het eerste deel van 2011 wordt een brainstormsessie tussen SKB, SIKB en 

Bodem+ georganiseerd worden om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op het 

vraaggestuurd, gestructureerd en integraal toegankelijk maken van relevante (en 

gevalideerde) bodemkennis (via een portaal/systeem/RHB/Soilpedia/..). Relevante 

vragen die beantwoord moeten worden zijn o.a.:      

 Welke bodemkennis, op welke wijze en wanneer willen wij toegankelijk 

maken?  

 Waar en op welke wijze is deze bodemkennis nu beschikbaar? 

 Aan welke voorwaarden moeten de producten voldoen? 

 Welke mogelijkheden zijn te benoemen (ontwikkeling van nieuwe producten cq 

aanpassing en afstemming van bestaande producten, voordelen/nadelen)?  

 

Het streven is om begin 2011 een visie en uitgewerkt stappenplan beschikbaar te 

hebben. 

Momenteel wordt er samen met de Waterdienst van RWS gewerkt aan 

vervlechting van kennis en instrumenten. O.a. worden de leidraden van RWS 

(Bouwstoffen, Bodem en Afvalstoffen) opgenomen in de richtlijn herstel en beheer. 

Daarnaast wordt nagedacht over een mogelijke samenvoeging van de helpdesken 

Water (Infomil), Water (RWS) en Bodem (Bodem+).  

 

3.5 Uitbreiding expertisenetwerk 

Het is nadrukkelijk ons doel om het expertisenetwerk uit te breiden met andere 

organisaties, initiatieven en/of programma‘s die gebruik willen maken van de 

faciliteiten van het expertisenetwerk. Een aantal organisaties zoals TCB, RIVM, 

NIVB en Centrum bodemecologie WUR hebben reeds interesse getoond.  

De volgende werkwijze (op hoofdlijnen) wordt hierbij gehanteerd: 

 Oriënterende gesprek(ken). 

 Opstellen van plan van aanpak (afspraken, werkzaamheden, planning, in te 

zetten middelen en financiering). 

 Gezamenlijke uitvoering. 

 

3.6 Werkgroep 

Een nieuwe werkgroep zal geformeerd worden om de activiteiten gezamenlijk tot 

uitvoering te brengen. Deze werkgroep zal bestaan uit diverse vertegenwoordigers 

vanuit SKB, SIKB en Bodem+. Bodem+ is trekker van de werkgroep.       

Omdat de activiteiten zeer uiteenlopend van aard kunnen zijn, kan de werkgroep 

per vergadering een wisselende samenstelling hebben. De werkgroep zal naar 

verwachting 6 – 10 keer per jaar vergaderen. 
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4 Planning 

 Maanden 2011 

Activiteiten j f m a m j j a s o n d 

             

Helpdesk             

Beantwoording vragen             

Definitieve kenniskaart en updates             

Afspraken met SKB en BBA             

Pilot SKB en BBA             

Overzicht helpdeskvragen (mnd)             

Analyse Bbk-vragen (tbv SIKB)             

             

Accountmanagement             

Netwerkfunctie              

Promotie en verspreiding van 

relevante kennis en -dragers en 

opleidingen 

            

Signalen, ervaringen en behoeften uit 

de lokale uitvoeringspraktijk 

terugkoppelen binnen het 

expertisenetwerk en VROM 

            

Praktijkvoorbeelden op website(s)             

             

Website             

Website onderhouden             

Agenda bijhouden             

Nieuws bijhouden             

Evaluatie bodemsearch             

Brainstormsessie kennisaanbod             

Visie en stappenplan             

Uitvoering             

             

Uitbreiding expertisenetwerk             

Eerste gesprekken met RIVM, TCB, 

NVIB en Centrum bodemecologie WUR 

            

Vervolgactiviteiten ?     ? ? ? ? ? ? ? ? 

             

Werkgroep             

Vergaderingen             
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Bijlage 1 Kennisbehoefte bij decentrale overheden 

Conclusies 

1. Behoefte aan kennis over wet-regelgeving is bij alle decentrale overheden 

aanwezig. 

Nagenoeg alle respondenten (nl. 97%) hebben in hun dagelijks werk kennis 

over wet- regelgeving nodig. Daarnaast heeft een kleine meerderheid (60%) 

kennis nodig over techniek (onderzoek, reiniging, sanering) en/of proces 

(samenwerking, planvorming, gebiedsontwikkeling, etc).  

 

2. Vooral voor het Besluit bodemkwaliteit geldt dat de benodigde kennis 

onvoldoende beschikbaar, geschikt en/of toepasbaar wordt aangeboden.  

Ruim 50 % van de respondenten noemt het Besluit bodemkwaliteit als 

bodemthema beschikbaar, geschikt en toepasbaar wordt aangeboden. Dit 

geldt met name voor de provincies, de gemeenten zijnde niet bevoegd gezag 

Wbb en de waterschappen.  

 

Wel opmerkelijk dat het Bbk er zo bovenuit steekt, terwijl een (zeer) groot 

deel van de Bodem+inspanningen en instrumenten (handreiking, ILB, HUM 

etc) aan dit onderwerp wordt gespendeerd. 

Ook hier matcht het wel met de helpdeskstatistieken, die aangeven nog altijd 

51% van het totaal aantal vragen over Bbk gaat. 

 

3. Het aanbieden van kennis via een website heeft de voorkeur bij de decentrale 

overheid.  

Een website wordt door een grote meerderheid van de decentrale overheid 

(75%) genoemd als meest geschikte vorm om kennis aan te bieden. 

Daarnaast scoren een helpdesk (49%), handreikingen (44%) en een 

nieuwsbrief (40%) hoog. 

 

 

Aanbevelingen 

1. Optimaliseer de kennisoverdracht via website(s). 

Het aanbieden van kennis via een website heeft de voorkeur bij de decentrale 

overheid, maar op dit moment is het kennisaanbod erg versnipperd via 

verschillende sites. Het is niet altijd op voorhand duidelijk op welke site 

bepaalde informatie te vinden is. Meerdere respondenten hebben aangegeven 

behoefte te hebben aan één website. Genoemde aandachtspunten zijn de 

vindbaarheid (logische indeling naar bodemthema‘s/aandachtsgebieden, goede 

zoekmachine) en de actualiteit van informatie.  

 

2. Faciliteer regionale kennisnetwerken 

Het komt nu vaak voor dat gemeentelijke medewerkers zaken laten liggen 

omdat het te ingewikkeld is. Regionale kennisnetwerken (forum) moeten 

ervoor dat er regionaal expertise beschikbaar is voor bodemmedewerkers bij 

de decentrale overheid (m.n. kleine gemeenten). Provincies/inspecties zouden 

hier mogelijk een rol in kunnen spelen.  

Als goed praktijkvoorbeeld voor kennisdeling in de regio is genoemd het 

Trekkersnetwerk Bodemkwaliteit Overijssel (TBO). 



 
| Definitief | Informatiecentrum (PvA 2011) | 18 januari 2011 

 

 
Pagina 13 van 15 

 

 

Bijlage 2: Bodem helpdesk 2010 

 

Verdeling bodemvragen (2010)

BO-Besluit 

Bodemkwaliteit ; 1722; 

52%

BO-Bodembescherming; 

315; 10%

BO-Informatiebeheer 

Bodem ; 118; 4%

BO-Bodemsanering ; 577; 

18%

BO-Bodemconvenant; 32; 

1%

BO-Bodem overige 

regelgeving ; 373; 12%

BO-Kennisnetwerk 

Bodem; 91; 3%
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Bijlage 3: Klanttevredenheidsonderzoek Bodem+ 2009 

In augustus/september 2009 heeft er, na drie jaar, wederom een 

KlantTevredenheidsOnderzoek (KTO) Bodem+ plaatsgevonden. 

 

Een fors aantal klanten van Bodem+ heeft meegedaan aan het onderzoek: 437. 

Het (gemiddelde) totaalcijfer dat zij Bodem+ geven is 7,22 .   

 

De klanten van Bodem+ zijn in overgrote mate tevreden met de manier waarop 

Bodem+ op dit moment opereert, met hier en daar een aandachtspunt. Over de 

hele linie doen we het dus goed en weten we een divers pakket met een scala aan 

klanten tevreden te stellen. 

 

Relevante bevindingen uit KTO 2009 zijn: 

 Onze website wordt door 50% van de respondenten vaak tot regelmatig 

gebruikt. Het waarderingscijfers is 7,33. Het aspect ‗klantvriendelijkheid scoort 

relatief zwak: een zesje. Het vinden van iets op de website vindt men relatief 

lastig. Een probleem dat overigens geldt voor de hele website van Agentschap 

Nl. 

 De website wordt van alle instrumenten voor informatieoverdracht ervaren als 

de belangrijkste. 

 Voor bijna al onze werkvelden geldt dat de respondenten aangeven dat er ‗in 

enige mate‘ een behoefte is aan ondersteuning vanuit Bodem+. Nergens wordt 

er ‗niet‘ of ‗nauwelijks‘ gescoord maar ook niet ‗in sterke mate‘ of ‗in zeer 

sterke mate‘. Bbk, vereenvoudiging wet- en regelgeving en wettelijke taken 

scoren het hoogst. 

 De klanten van Bodem+ hebben behoefte aan ondersteuning op een breed 

scala aan onderwerpen, zowel op meer ‗oude‘ als meer ‗nieuwe‘ thema‘s. Het 

hoogst scoorden de onderwerpen: vereenvoudiging wet- en regelgeving, 

implementatie Bbk, wettelijke taken, versterken toezicht & handhaving en 

ondergrond & ondergrond.  

 Veel klanten vragen óók om een blijvende ondersteuning op ‗oude‘ thema‘s. 

De opdrachtgevers vinden dat nu juist minder belangrijk. Zowel 

opdrachtgevers als Bodem+ moeten richting hun achterban respectievelijk hun 

klanten van Bodem+ samen een goed verwachtingenmanagement voeren. 
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Bijlage 4: Evaluatie BBA cursussen 2007-2009 

In de periode november t/m december 2009 is door de Bodembreed Academie een 

web-based enquête uitgevoerd. Ca. 140 oud-cursisten en aspirant cursisten 

hebben op deze enquête gerespondeerd. Ca. 2/3 van de cursisten is afkomstig van 

publieke organisaties. De rest bestaat grotendeels uit consultants van de 

voornamelijk wat kleinere adviesbureaus. 

 

Op de vraag waar de oud en aspirant-cursisten momenteel mee bezig zijn, worden 

in overgrote meerderheid de ―klassieke bodemthema‘s‖ benoemd. 

 

De vraagstelling betreffende een 16-tal thema‘s voor vervolgcursussen scoort niet 

differentiërend. Voor veel thema‘s is belangstelling. De volgende thema‘s springen 

er  (enigermate) uit: 

• Beschikbaarheid / toegankelijkheid van bodeminformatie. 

• (Vereenvoudigde) wet- en regelgeving rondom bodembeleid. 

• Gebiedsgericht beheer. 

• Duurzaam gebruik van de ondergrond. 

• Ecosysteemdiensten bodem / risicobeoordeling ecologische bodemkwaliteit. 

• Innovatieve technieken. 

 


